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ORDENANÇA FISCAL NÚM. 29.- Preu Públic per la Venda i Distribució de 
Llibres. 
 
Article 1. Concepte. 
De conformitat amb el que es preveu en l'article 41 del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les 
Hisendes Locals, aquest municipi estableix el preu públic per la venda i distribució 
de llibres, fullets i altres edicions literàries anàlogues, que es regirà per aquesta 
ordenança. 
 
Article 2. Fet imposable. 
a) Constitueix el fet imposable d’aquest preu públic l’adquisició per part dels 

contribuents de llibres i altres publicacions que siguin distribuïdes per 
l’Ajuntament. 

b) L’obligació de contribuir neix en el moment d’adquisició de llibres o altres 
edicions literàries per part dels subjectes passius del preu públic.  

 
Article 3. Quantia. 
La quantia del preu públic regulat en aquesta ordenança serà la que es fixi per la 
Junta de Govern Local, en funció del cost dels llibres o publicacions que s’hagin de 
posar a disposició dels contribuents. Les tarifes aprovades es publicaran a la 
pàgina web de l’Ajuntament. 
 
Article 4. Normes de gestió. 
D'acord amb el que es preveu en l'article 45 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 
de març, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes 
Locals, les quanties exigibles d'acord amb la tarifa es liquidaran en règim 
d’autoliquidació, en el moment de l’adquisició per l’interessat del llibre o qualsevol 
altra publicació.  
 
DISPOSICIÓ FINAL 
Aquesta ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial 
de la Província, i començarà a aplicar-se a partir del dia següent al de la publicació 
del seu text íntegre en el BOP. 
El seu període de vigència es mantindrà fins que s'esdevinguin la seva modificació 
o derogació expresses. 
 
DILIGÈNCIA 
Aquesta ordenança fou aprovada inicialment pel Ple d'aquest Ajuntament en la 
seva sessió de data 7 de juny de 2016, i definitivament 30 dies hàbils desprès de la 
seva publicació. 
                                                                                                 Vist i plau 
EL SECRETARI,                                                               L'ALCALDE  


